
Balatonszepezd Közsóg Önkormányzata
Képviselő-testülete

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
3l20l7. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairőlszőlő2011. évi CLXXXX. törvény 42. §2. pontjában,43.§.(3) és 53. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az .Llaptörvény 32. c1l<k (1) bekezdés d)
pontjában valamint az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjan
Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében ellérva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatéről szőlő
Il20I5. (I. 8.) önkormányzati rendelet 52.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,52. § (3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Magyarország helyi
önkormányzatairőI szóló törvényben foglaltak kivételével - dönthet a két tilés közötti időszakban
felmerülő, halaszthatatlan ügyekben, amennyiben a kötelezettségvállalás a 300.000.-Ft-ot nem
haladja meg. E döntése során a költségvetésben biztosított előirányzatot nem lépheti túl."

2. § Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési SzabáIyzatfuől szőlő Il20I5.
(I. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) A közterületek használatárőI sző|ő 2112006. (XII. 15.) önkorményzati rendelet 9. §-a a
következő 9/B §-sal egészül ki:
,,9/B §. (1) Közút nem közlekedési célú igénybevételéhezközútkezelőihozzájarulás szükséges. A
közűt kezelője aközút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban: igénybevétel) iranyuló
kérelem elbírálása során aI9lI994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7lA. §-a szerint jár el.
(2) 

^közútkezelőihozzájárulás 
iránti kérelem a 3. melléket szerinti nyomtatványon is benyújtható

az előírt mellékletekkeI a Zánkai Közös Önkormányzatí Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségére,
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27 .

(3) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat kell ftzetni, melynek mértékét a Képviselő-
testület a 4. melléket szerint állapítja meg.
(4) A díjat az igénybevételt megelőzően, előre kell befizetni az önkormányzat bankszámlqara

történő utalással vagy az önkormányzat nevére szőlő befizetési csekken. A befizetést igazolő
bizonylatot vagy banki átutalási igazolást akezelőihozzájáru|ással együtt az igénybevétel ideje alatt
az igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy esetleges ellenőrzés esetén megtekinthető legyen. A díj
megfizetésééig aközutat érintő munkavégzés vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem
kezdhető meg.
(4) A Képviselő-testület a közilti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a)

pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. §
(1)bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében,29lB. § (2) bekezdésének
a) pontjában,33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (a) bekezdésében,37. § (2) és (3)

bekezdésében,41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében,42lA. § (1) és (2)bekezdésében, és a a3. § (1)

bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
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zárő rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.

Balatonszepezd, 20 17.. április 6.
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Balatonszepezd, 2017. április 1 0.



1. melléklet a 3l20I7 , (IV. 10.) önkorrnányzati rendelethez

2. melléklet

A Képvi se l ő -te stül et által átruházott hatáskörö k j e gyzéke

1. A Képviselő-testület az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásfuől
szőIő 1612013. (XII. 31.) önkormányzatí rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások megáIlapítására vonatkozó hatáskör
gyakorlását a pol gárme sterre átnlháaza.

2. A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok
köréről, egyéb szolgáltatási feladatokről, azok mértékéről és az ígénybevétel módjáról szóló
I]l200I.(K.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
étkeztetés és hazi segítségnyújtás ellátás igénybevételének megá|lapítására vonatkozó
hatáskör gyako rl ás át a p o 1 gárme st erre átruhézza.

3. A Képviselő-testület a közterületek hasznáIataről szőlő 2112006. (XII.15.) önkormányzati
rendelet 24.§ (1) bekezdésében meghatarozottközterület rendeltetéstől eltérő használatának
engedélyezésére vonatkozó hatáskör gyakorlását apolgármesterre átruházza.

4. Aközúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. §
(2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a)
pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29lB. § (2) bekezdésének a)
pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3)

bekezdésében, a 39. § (2) bekezdésében, a 41. §-ban,42.§ (3) bekezdésében, 42lA. § (1) és
(2) bekezdésében, és a 43 . § ( l ) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskör.

A polgármesternek az önkormányzati rendeletek alapjánhozott döntései ellen jogorvoslatnak van
helye. Ajogorvoslati kérelmeket, fellebbezést BalatonszepezdKözség Önkormányzata Képviselő-
testülete bíráIja el.



2. melléklet a3l20l]. (IV. 10.) önkormányzatirendelethez

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonszepezdi Kirendeltsege

8252 Balatonszepezdo Arpád u. 25.

Közútkezelői houájárulás iránti kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételhez
(közműépítéshez és útterület foglalásához)

1. Azigénybevétel

helye:........

célja:.........

2. A beruházás (ogosult)neve:

címe:.

telefonszáma:. .. . .

3. Az elfoglalni kívánt

a) hosszúsága:

b) szélessége:

c) nagyság u1^21,

útterület közterület

eredményeként a közút teniletén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény

b)

7 . Az űtv onalat lezárják:

kétirányú forgalmat biztosítj uk

egyirányú forgalmat biztosítjuk



8. A bontandó útburkolat fqtája:

m2

9. A bontandő jardafajtája:

m2

10. A bontandó zöldterület, földút, ftildpadka: m2

11. A bontási helyek száma: db

12. Nyomvonalas bontások hossza: fm

13. Akivitelező neve:

címe:

telefonszáma:

Balatonszepezd,. ... év. ......hó ........nap

(cégszeú) a|áírás

Melléklet:

- az igénybevéte lt fe ltüntető terv (he lys zínr aj z, v ánlat, műszaki l e írás)
- akőzűt érintett szakaszánakhossz- és keresztszelvénye
- azígénybevétel miatt sziikséges forgalomszabályozás (korlátozás,forgalomelterelés) terve



3. melléklet a 3 l 20 17 . (IV. 1 0.) önkormány zati rendelethez

A rendelet 9lB. § (3) bekezdése alapján akőzűt nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díj

1. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért ftzetendő díj összege: 100,- Ftlm2lnap, minimum
5.000,- Ft.

Megjegyzés: az összeg AFAnélkül értendő.


